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A GAzetA dos Municípios

Aconteceu entre os dias 20 
e 23 de maio no São Paulo 
Expo Exhibition & Con-
vention Center, o maior 
evento de Educação e Tec-
nologia da América Latina.
O Congresso Educador, 
realizado anualmente, tem 
por objetivo o aperfeiço-
amento profissional dos 
professores e gestores de 
escolas e a programação 
das palestras e debates, 
propicia a ampliação e o 
compartilhamento de co-
nhecimentos entre expo-
sitores, palestrantes e o 
público sobre recursos e 
práticas nas áreas de ensino 
e aprendizagem e de ges-
tão educacional visaram 
contribuir para acelerar a 
construção da educação 

de qualidade para todos 
no Brasil. A discussão de 
estudos de caso nacionais 
e internacionais, que pos-
sam inspirar outras inicia-
tivas, é um dos principais 
enfoques da programação.
Este ano foram 165 (cento 
e sessenta e cinco) pales-
tras ministradas por educa-
dores do Brasil e de mais 
oito países; debates, mesas 
redondas e inúmeras ativi-
dades interativas. Na Fei-
ra, mais de 100 (cem) ex-
positores exibiram livros, 
sistemas, materiais didá-
ticos e as mais avançadas 
tecnologias educacionais.
A UNDIME SP – União 
Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação 
– também realizou Reu-

nião Ordinária do Estado 
de São Paulo para a qual 
foram convidados diri-
gentes municipais e pre-
feitos. Com a participa-
ção de representantes do 
FNDE, MEC eTribunal 
de Contas do Estado de 
SP, o tema da reunião foi 
a discussão do cumpri-
mento da Meta 1 do Pla-
no Nacional de Educação.
A equipe técnica da Se-
cretaria de Educação, di-
retores, coordenadores e 
professores da Rede Mu-
nicipal de Ensino consti-
tuíram a maior delegação 
do Vale do Paraíba, com 
um total de 53 participan-
tes, iniciativa esta que foi 
elogiado inclusive pela or-
ganização geral do evento.

Professores de Tremembé 
participaram do

Congresso BETT
BRASIL EDUCAR 2015

A Campanha do Agasalho 
realizada em Pindamo-
nhangaba neste ano conse-
guiu arrecadar mais de 160 
mil peças até o momento. 
As doações podem ser fei-
tas até o dia 13 deste mês. 

Os interessados em ajudar 
podem levar as peças aos 
postos de coleta ou então 
agendar um horário com 
a equipe do Fundo Social 
para que os profissionais 
possam fazer a retirada. 

O atendimento é das 8h às 
16h30 pelo telefone 3643-
2223.  Para realizar a cam-
panha do agasalho, a Pre-
feitura e o Fundo Social 
contam com o apoio das 
escolas estaduais, onde 
é realizado o Programa 
Escola da Família, Dele-
gacia da Mulher, Sabesp, 
Fapi-Funvic, Anhanguera, 
outras instituições, e de 
diversos estabelecimentos  
comerciais como: Maga-
zine Luiza, Marina Calça-
dos, Cozzi Magazine, Neto 
jeans, O Lojão Magazine, 
Supermercado Excelsior, 
Medicina Preventiva Uni-
med, Laboratório Oswal-
do Cruz, condomínio Real 
Ville, Gerdau, Shopping 
Pátio Pinda, entre outros.

Campanha do Agasalho
em Pinda arrecada

160 mil peças

Praça Geraldo Costa re-
cebe escritório itinerante, 
onde empresários e in-
teressados em abrir um 
negócio podem obter in-
formações gratuitas so-
bre gestão de negócios 
O Sebrae Móvel atenderá 
empresários e interessados 
em se tornarem empreen-
dedores nesta semana na 
Praça Geraldo Couto, em 
Tremembé. O escritório 
itinerante ficará no local 
na quinta e sexta (dias 11 
e 12), das 9h às 16h. A ini-
ciativa conta com o apoio 
da Prefeitura, Poupatempo 

do Empreendedor e Acitre 
(Associação Comercial e 
Industrial de Tremembé).
Na van do Sebrae Móvel, 
os analistas do Sebra-
e-SP farão atendimentos 
individuais gratuitos so-
bre temas relacionados à 
gestão de negócios, como 
administração, marketing, 
finanças, recursos hu-
manos, legislação e for-
malização de empresas.
Os interessados que pas-
sarem pelo Sebrae Móvel 
também receberão infor-
mações sobre produtos e 
serviços oferecidos pela 

entidade e a programa-
ção de palestras e con-
sultorias oferecidas na 
região pelo Escritório 
Regional do Sebrae-SP 
em São José dos Campos.
Sebrae Mó-
vel em Tremembé
Data: 11 e 12 de junho
Horário: 9h às 16h
Local: Praça Geral-
do Costa, s/n, Centro
Mais informações podem 
ser obtidas no PAE (Posto 
de Atendimento ao Empre-
endedor) de Taubaté. Tel.
(12) 3621-5223 – Email: 
pae.taubate@gmail.com

Sebrae Móvel estará 
em Tremembé 
nesta semana

O grupo britânico que 
comanda o banco HSBC 
anunciou nesta semana 
que vai encerrar suas ativi-
dades no Brasil e na Tur-
quia. Em seu comunicado, 
o grupo diz planeja manter 
uma participação no Bra-
sil somente para atender a 
grandes clientes corpora-
tivos.  O motivo alegado 
seria um plano de reestru-
turação com a intenção de 
economizar entre US$ 4,5 
bilhões e US$ 5 bilhões 
até 2017. No informe, o 

HSBC diz que quer au-
mentar seus investimentos 
na Ásia, principalmente 
na China e na região da 
Associação de Nações do 
Sul Asiático (Asean), por 
meio da expansão do ge-
renciamento de ativos e 
de seguros com foco nos 
mercados emergentes. O 
HSBC prevê a demissão 
de cerca de 50 mil funcio-
nários, dos quais 25 mil 
com o fim das operações 
do banco na Turquia e no 
Brasil. O HSBC, criado 

em 1865, emprega atual-
mente 266 mil pessoas em 
todo o mundo. No Brasil 
são  cerca de 21 mil fun-
cionários. Investigação 
- O anúncio foi feito cin-
co dias após o banco ter 
fechado um acordo com 
as autoridades da Suíça e 
vai pagar 40 milhões de 
francos suíços - cerca de 
R$ 134 milhões - para en-
cerrar as investigações de 
lavagem de dinheiro na fi-
lial suíça da instituição. O 
grupo era investigado por 
suspeitas, entre novembro 
de 2006 e março de 2007, 
ajudar clientes a esconder 
bilhões de dólares naque-
le país. Em comunicado, 
o banco declarou que nem 
a instituição nem seus 
funcionários são suspei-
tos de qualquer crime. O 
HSBC pediu desculpas 
aos clientes e investido-
res pelas falhas do passa-
do nas operações suíças e 
informou que já revisou 
os seus procedimentos.

Banco HSBC
comunica encerramento
de atividades no Brasil
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
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CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

A Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo está pre-
parando em conjunto com 
o Fundo Social de Solida-
riedade a 1ª Edição do Ar-
raiá de Santo Antônio em 
prol das entidades benefi-
centes de nosso município.

Confira a programação: 
12/06 Bingo beneficente e 
no Palco Banda Mr. Sound
13/06 Bingo bene-
ficente e no Palco 
João Pedro e Fabiano 
14/06 Bingo beneficente e 
Quadrilha da Melhor Ida-

de. Venha prestigiar e aju-
dar o Fundo Social e Centro 
de Convivência Frederi-
cos Ozanan. Realização 
Governo Municipal 
de Redenção da Ser-
ra: Administração Fir-
me e Transparente.

Vem ai Arraiá de Santo
Antônio 2015 em

Redenção da Serra

Começou nesta semana em 
todo o país a primeira eta-
pa da 11ª Olimpíada Bra-
sileira de Matemática das 
Escolas Públicas (Obmep). 
Na 11ª edição, a Obmep 
bateu recorde de inscrição,
 com 47.582 escolas inscri-
tas, de 5.538 cidades, o que 
corresponde a 99,48% dos 
municípios do país. A esti-
mativa é que 17,9 milhões 
de estudantes participem.
Voltada para estudantes 
dos ensinos fundamen-
tal e médio, a atividade é 

desenvolvida para estimu-
lar e promover o estudo 
da matemática e revelar 
talentos da área. A com-
petição foi criada há 10 
anos pelo Instituto Nacio-
nal de Matemática Pura e 
Aplicada (Inpa),
e é formada por duas fa-
ses. Uma primeira traz em 
20 questões objetivas de 
múltipla escolha e que são 
aplicadaspelas próprias es-
colas inscritas. Os melho-
res avaliados na primeira  
fase seguem em frente e 

disputam a segunda fase .
A segunda fase está mar-
cada para o dia 12 de 
setembro com a partipa-
ção de pelo menos 5% 
dos alunos com melhor 
pontuação, seleciona-
dos na primeira  fase.
As provas são feitas em 
centros regionais e com-
postas de seis questões 
dissertativas, onde devem 
ser expostos os cálculos 
e raciocínio utilizados.
Serão premiados 6.500 
alunos, dos quais 500 
com medalhas de ouro,
1.500 de pra-
ta e 4.500 de bronze, 
além de cerca de 46.200 
com menções honro-
sas. Também integram 
as premiações professo-
res, escolas e secretarias 
de educação de muni-
cípios que se destacam 
em virtude do desem-
penho dos alunos.
A divulgação dos resulta-
dos da Obmep acontecerá 
no dia 27 de novembro. 

Começa em todo o país a 
Olímpiada de Matemática 

das Escolas Públicas

A Receita Federal libe-
ra a partir do inicio des-
sa semana a consulta ao 
primeiro lote de restitui-
ções referentes à declara-
ção do Imposto de Ren-
da Pessoa Física 2015.  
As informações estarão 
disponíveis no site da Re-
ceita Federal, por meio 
do Receitafone 146 ou 
no aplicativo para tablets 
e smartphones, disponí-

vel para download nos 
sistemas Android e iOS.
Ao todo, 1.495.850 con-
tribuintes terão direito 
à restituição no primei-
ro lote, com correção 
de 1,9%, totalizando 
mais de R$ 2,3 bilhões. 
Foram incluídas também 
restituições dos exercícios 
de 2008 a 2014 de 10.078 
contribuintes, que foram 
retiradas da malha fina, ele-

vando para R$ 2,4 bilhões 
o valor total de liberações.
Os recursos estarão no 
banco  no dia 15 de ju-
nho e a restituição fica-
rá disponível durante um 
ano. Se o contribuinte 
não fizer o resgate nesse 
prazo, deverá requerê-la 
por meio do Formulário 
Eletrônico - Pedido de Pa-
gamento de Restituição, 
ou diretamente no e-CAC 
, no serviço Extrato do 
Processamento da DIR-
PF na página da Recei-
ta Federal na internet.
Caso o valor não seja cre-
ditado, o contribuinte po-
derá contatar pessoalmen-
te qualquer agência do BB 
ou ligar para a Central de 
Atendimento por meio do 
telefone 0800-729-0001 e 
0800-729-0088 (telefone 
especial exclusivo para 
deficientes auditivos).

Receita libera consulta ao
1º lote do  Imposto de Renda

No próximo domingo 
(14) será realizado o exa-
me para candidatos que 
se inscreveram no Vesti-
bulinho das Escolas Téc-
nicas Estaduais (Etecs) 
para o segundo semestre 
de 2015. Os candidatos já 
podem conferir a lista de 
locais do exame no site 
www.vestibulinhoetec.
com.br.  De acordo com 
a Fundação Paula Sou-
za, os portões das escolas 
serão abertos às 12h30 
e fechados às 13h30. Após 
esse horário não será per-
mitida a entrada de ne-
nhum candidato. A prova 
do próximo domingo, dia 
14 de junho, às 13h30, terá 
quatro horas de duração. 
O que levar - Para fazer a 
prova, é preciso levar ca-
neta esferográfica de tinta 
preta ou azul, lápis preto 
nº 2, borracha, régua e o 
original de um dos seguin-
tes documentos: cédula de 
identidade (RG); cédula 
de identidade de estrangei-
ros (RNE) dentro da vali-
dade; carteira nacional de 
habilitação com foto, den-

A inscrição para o processo 
seletivo das Faculdades de 
Tecnologia (Fatecs) para 
o segundo semestre de 
2015 foi prorrogada até as 
15h da quinta-feira. 
Para se inscrever, é ne-
cessário acessar o site 
da Fatec e preencher a 

Comerciantes preveem 
que itens mais caros de-
vem perder espaço para 
os mais em conta. O Dia 
dos Namorados é a 3ª mais 
importante data para o 
comércio varejista, e fica 
atrás apenas do Natal e o 
Dia das Mães. E é no cli-
ma romântico e a queda de 
temperatura que os lojistas 
estão apostando. Levanta-
mento realizado pelo Sin-
covat (Sindicato do Co-
mércio  Varejista), revela 
que os lojistas de Taubaté 
esperam um aumento de 
5% nas vendas para o Dia 
dos Namorados, comemo-
rado na próxima sexta-fei-

tro da validade; documen-
to expedido por Ordens ou 
Conselhos Profissionais, 
dentro da validade, que, 
por lei federal, vale como 
documento de identidade 
em todo o País (exemplo: 
OAB, Coren e Crea, entre 
outros); carteira de traba-
lho e previdência social 
(CTPS) ou passaporte bra-
sileiro dentro da validade. 
Exame – 1º módulo para 
cursos do Ensino Técni-
co (presencial, semipre-
sencial e online) A prova 
terá 50 questões de múl-
tipla escolha, cada uma 
com cinco alternativas, 
relacionadas às diferentes 
áreas do saber (científi-
co, artístico e literário), 
à comunicação e à expres-
são, em diversos tipos de 
linguagem, abrangendo 
conhecimentos comuns do 
Ensino Fundamental, de 5ª 
a 8ª série ou do 6º ao 9º ano.
O gabarito oficial da pro-
va será divulgado no dia 
14 de junho, a partir das 
18 horas, nos sites www.
centropaulasouza.sp.gov.
br e www.vestibulinhoe-

Ficha de Inscrição e o 
questionário socioeco-
nômico, imprimir o bo-
leto e pagar a taxa no 
valor de R$ 70 em qual-
quer agência bancária. 
O Vestibular oferece 15.325 
vagas em todo o Estado, 
sendo 2.000 vagas para a 

ra, 12 de junho. Para os 
comerciantes, o friozinho 
da última semana também 
deve colaborar, principal-
mente na procura de rou-
pas e calçados.  Os lojistas 
preveem que, assim como 
no Dia das Mães, itens 
mais caros devem perder 
espaço para os mais em 
conta, levando a uma que-
da no valor médio do pre-
sente. Em Taubaté, a ex-
pectativa do tíquete médio 
é de R$ 80,00. Na lista dos 
produtos mais procurados 
estão roupas e acessórios, 
calçados, perfumes, cho-
colates, joias, celulares e 
eletroeletrônicos.  Seto-

tec.com.br Exame – vagas 
remanescentes A prova 
teste para avaliação e cer-
tificação de competências 
para acesso às vagas re-
manescentes de segundo 
módulo terá 30 questões 
de múltipla escolha, cada 
uma com cinco alterna-
tivas, relacionadas às 
competências profissio-
nais do primeiro módulo 
da habilitação escolhida.
O gabarito oficial da pro-
va teste será divulgado no 
dia 15 de junho, a partir 
das 14 horas, na internet 
. Exame - Especialização 
de nível médio A prova 
teste para os cursos de es-
pecialização técnica terá 
30 questões objetivas, 
cada uma com cinco al-
ternativas relacionadas 
às competências especí-
ficas de aprendizagem 
na habilitação técnica da 
formação do candidato.
O gabarito oficial da pro-
va teste será divulga-
do no dia 16 de junho, 
a partir das 14 horas, no 
quadro de avisos da se-
cretaria escolar da Etec.

modalidade a distância. 
O exame será no 
dia 5 de julho. 
Mais informações pe-
los telefones (11) 
3471-4103 (Capital e 
Grande São Paulo) e 
0800-596 9696 (demais 
localidades) ou pelo site.

res de bares e restauran-
tes também devem ga-
nhar movimentação maior 
com a data. Para muitos, 
no ano passado a aber-
tura da Copa do Mundo 
prejudicou as vendas do 
Dia dos Namorados e os 
lojistas esperam recupe-
rar essa perda neste ano.”
O Dia dos Namorados é 
bem amplo, dá para pre-
sentear o marido, esposa, 
não é só quem está namo-
rando que troca presen-
tes. Todos querem agra-
dar a pessoa amada de 
uma maneira especial”, 
comenta Dan Guinsburg, 
presidente do Sincovat.

Etecs divulgam locais de
exame no próximo domingo

Inscrição para o vestibular da 
Fatec é prorrogada

Taubaté aposta em aumento de 5% 
nas vendas do Dia dos Namorados
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Confira a relação de cursos, número de vagas e datas de inscrição por unidade:
Unidade I - Av Monte Castelo, 15 – Jaboticabeiras
Telefone: 3625-5068
-Controle Dimensional - 24/06 - 16 vagas
- Costura Industrial - 29/06 - 12 vagas
- Excel Básico - 18/06 - 15 vagas
- Patchwork - 25/06 - 12 vagas
- Corte e Costura - 26/06 - 48 vagas
Unidade II - Av. Marechal Arthur da Costa e Silva, 1555 – Jaboticabeiras
Telefone: 3622-1170
- Cartonagem - 23/06 - 12 vagas
- Decoupage - 24/06 - 12 vagas
- Crochê - 25/06 - 24 vagas
- Bordado Livre - 26/06 - 12 vagas
- Hardanger - 30/06 - 12 vagas
Unidade III - Praça do Cristo Redentor, 17 – Alto do Cristo
Telefone:  3631-5433
- Eletricista Instalador - 19/06 - 36 vagas
- Digitação - 24/06 - 12 vagas
- Informática Básica - 24/06 - 12 vagas
- Informática Melhor Idade - 24/06 - 12 vagas
Unidade IV - Rua Bambi, 50 – Gurilândia
Telefone: 3624-8173
- Informática Básica - 17/06 - 10 vagas
Unidade V - Rua Firmo Mendes Castilho, 750 – Cecap
Telefone: 3686-1421
- Automação Pneumática - 09/06 - 25 vagas
- Digitação - 12/06 - 10 vagas
- Informática Básica - 16/06 - 10 vagas
- Informática Melhor Idade - 19/06 - 10 vagas
- Eletricista Instalador - 23/06 - 32 vagas
- Costura Artesanal (decoração quarto de bebê) - 26/06 - 6 vagas
- Feltro - 30/06 - 20 vagas
Unidade VI - Rua Edmundo Morewood, 551 – Estiva
Telefone: 3629-7008
- Bordado e Aplicação em roupas - 12/06 - 30 vagas
- Pintura em Tecido - 16/06 - 30 vagas
- Feltro - 16/06 - 15 vagas
- Patch Aplique - 17/06 - 30 vagas
- Bordado em Fita - 17/06 - 15 vagas
- Artesanato em mdf, vidro e alumínio - 18/06 - 30 vagas
- Tricô - 18/06 - 30 vagas
- Excel Básico - 23/06 - 10 vagas
- Funilaria de Brilho - 24/06 - 15 vagas
Unidade VII - Av. Dr. José Ortiz Patto, 2557 - Sítio Santo Antônio
Telefone: 3608-4110
- Manicure e Pedicure - 08/06 - 10 vagas
- Bonecas e Feltros - 25/06 - 10 vagas
- Patchcolagem - 25/06 - 10 vagas
- Pintura em Tecido - 25/06 - 10 vagas
- Corte e Costura - 29/06 - 10 vagas
Unidade VIII - Av. Santa Cruz do Areão, s/n. - Areão
Telefone: 3624-7144
- Maquiagem - 09/06 - 15 vagas

Mais de 500 famílias re-
ceberam na segunda-feira 
(8) a chave da casa pró-
pria em Guaratinguetá. As 
moradias foram construí-
das pelo programa Minha 
Casa Minha Vida e fazem 
parte do Residencial San-
ta Mônica, destinado a 
famílias com renda de até 
R$ 1,6 mil (Faixa 1). Es-
tima-se que 2.000 pessoas 
sejam beneficiadas com 
as casas. O evento contou 
com a presença de diver-
sas autoridades, incluindo 
o prefeito Francisco Car-
los (PSDB) e o Ministro 
das Cidades Gilberto Kas-
sab (PSD), que resaltou o 
apoio de R$ 35 milhões 
do governo federal na 
construção das casas. “O 
governo federal tem um 
grande interesse pelo Mi-
nha Casa Minha Vida; tan-
to é assim que, além dos 

R$ 257,8 bilhões já inves-
tidos em todo o país, para 
contratar a construção de 
3,8 milhões de moradias, 
vai assinar em breve a fase 
3 do programa, que prevê 
a construção de mais 3 mi-
lhões de unidades”, disse 
Kassab. O residencial San-
ta Mônica é composto por 
500 unidades habitacio-
nais divididas em 125 blo-
cos de apartamentos, com 
área de 42 m², área priva-
tiva, dois quartos, sala, ba-
nheiro, cozinha e área de 
serviço com piso cerâmico 
em todos os ambientes. Há 
ainda 16 unidades adap-
tadas para deficientes fí-
sicos. O empreendimento 
possui centro comunitário, 
quadra de esportes, quadra 
de areia, playground e áre-
as verdes.   Atendendo às 
exigências de qualidade 
do Programa Minha Casa 

Minha Vida, o empreendi-
mento é equipado com in-
fraestrutura completa, pa-
vimentação, redes de água 
e esgotamento sanitário, 
drenagem, energia elétrica 
e disponibilidade de aces-
so ao transporte público. 
“Em gestões anteriores, 
tive a felicidade de entre-
gar mais de 2.500 moradias 
populares, mesmo antes 
do programa Minha Casa, 
Minha Vida. Apesar ser 
um investimento da Caixa, 
a Prefeitura teve uma par-
ticipação importante com 
a desapropriação de uma 
área de 1000 metros qua-
drados para a construção 
de uma Estação de Trata-
mento de Efluentes, além 
do excelente trabalho da 
equipe da Secretaria da 
Assistência Social que não 
mediu esforços para a con-
cretização deste empreen-
dimento, sendo possível 
hoje está entrega de mais 
500 unidades habitacio-
naisa”, ressaltou o Prefeito 
Francisco Carlos.   No es-
tado de São Paulo, o pro-
grama Minha Casa Minha 
Vida já contratou 703.615 
unidades habitacionais 
com investimento de R$ 
52,4 bilhões. Somente em 
Guaratinguetá, foram con-
tratadas 2.696 unidades 
habitacionais com investi-
mento de R$ 176,6 milhões.

Guaratinguetá entrega 500 
moradias do programa
Minha Casa Minha Vida

A Escola do Trabalho de 
Taubaté está com 600 va-
gas abertas para cursos 
profissionalizantes em ju-
nho. As vagas são para as 
áreas de artesanato, tecno-
logia da informação, auto-
motiva, moda, construção 
civil, industrial e beleza.. 
Os cursos são gratuitos e 
acontecem nas oito uni-
dades que estão localiza-
das nos bairros da Estiva, 
Areão, Santo Antônio, 
Cecap, Alto do Cristo, Gu-
rilândia e Jaboticabeiras 
(duas unidades).  Quem 
tiver interesse em apren-
der uma profissão ainda 
pode optar pelos cursos 
de Cartonagem, Decou-
page, Crochê, Bordado 
livre e Hardanger, Contro-
le Dimensional, Costura 
Industrial, Excel Básico, 

A prefeitura de São Sebas-
tião está com inscrições 
abertas para concurso com 
objetivo de preencher 180 
vagas na área da Educa-
ção. Entre os cargos dis-
poníveis estão: Auxiliar de 
atividades Escolares (60 
vagas), Monitor de Creche 
(94 vagas), e Secretário 
de Escola (26 vagas). As 
inscrições seguem até o 
dia 6 de julho e podem ser 
feitas no site do SH Dias, 
empresa responsável pelo 
concurso. Após o preen-
chimento do formulário, 

Corte e Costura, Eletri-
cista Instalador, Iniciação 
Informática para melhor 
idade, Informática Bási-
ca, Digitação, Automação 
Pneumática Industrial, 
Costura Artesanal, Feltro, 
Bordado / Aplicação em 
roupa, Pintura em tecido, 
Patch Aplique, Patchwork, 
Bordado em Fitas, Tricô 
para iniciantes, Funilaria 
de Brilho, Maquiagem e 
Artesanato em mdf, vidro 
e alumínio. Para a maioria 
dos cursos a idade exigida 
é de 16 anos, com exceção 
dos cursos de Eletricista 
Instalador, Costura Arte-
sanal e Manicure e Pedi-
cure, que a idade mínima 
é de 18 anos. Já para os 
cursos na área da tecno-
logia da informática, a 
exigência é que os can-

será gerado um boleto 
com a taxa de inscrição, 
que varia entre R$ 37,00 
e R$ 42,00, dependendo 
da função escolhida. Os 
dados necessários para re-
alização da inscrição são: 
Cargo pretendido, Nome 
Completo, RG, CPF, 
Sexo, Estado Civil, Data 
de Nascimento, Escolari-
dade, Endereço completo, 
CEP, Cidade, Telefones 
(Residencial, Celular), 
e-mail e informar se é por-
tador de deficiência. Os 
candidatos devem infor-

didatos tenham 16 anos, 
exceto o curso de digita-
ção, que exige idade míni-
ma de 14 anos. Recebem 
certificação pelo Senai os 
cursos de Informática Bá-
sica, Eletricista Instalador, 
Costura Industrial, Auto-
mação Pneumática Indus-
trial, Excel Básico, Funi-
laria de Brilho e Controle 
Dimensional. Os demais 
os alunos recebem o cer-
tificado da Escola Muni-
cipal do Trabalho. Para 
realizar a inscrição, o 
candidato deve apresentar 
cópias do RG, CPF, com-
provante de endereço e 
comprovante de escolari-
dade do ensino fundamen-
tal. As vagas são preenchi-
das por ordem de chegada. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3622-1170.

mar corretamente todos 
os dados solicitados no 
formulário de inscrição. 
As vagas estão divididas 
por áreas de abrangência.  
Ou seja, o candidato no 
ato da inscrição deverá 
optar pela região que pre-
tende trabalhar, conforme 
distribuição das Unidades 
Escolares em seus respec-
tivos bairros. A prova está 
prevista para acontecer no 
dia 2 de agosto (domingo). 
O edital completo está dis-
ponível no site da Prefei-
tura e da empresa Shdias.

Escola do Trabalho de Taubaté 
oferece 600 vagas para cursos 

de qualificação

São Sebastião abre concurso 
público na área da educação



10 de junho de 2015 página 4A GAzetA dos Municípios

Jovens nascidos no ano 
de 1997 tem até o dia 30 
de junho para o alista-

mento militar obrigatório. 
As Forças Armadas con-
vocam neste ano  aque-

les cidadãos que com-
pletam 18 anos até o dia 
31 de dezembro de 2015. 
Para o alistamento, os 
convocados devem com-
parecer  à junta militar 
mais próxima munidos 
dos seguintes documen-
tos: certidão de nascimen-
to ou identidade, cartei-
ra de motorista ou ainda 
carteira de trabalho, além 
de comprovante de resi-
dência e duas fotos 3X4.
Classe - São identifi-
cados com Classe de 
97 os cidadãos nasci-
dos no ano referido. 

Jovens da classe de 97 têm até 30 
de junho para o alistamento militar

A Prefeitura de Tauba-
té comunica a rota de 
fiscalização dos radares 
móveis em Taubaté nes-
ta semana (de 08 a 14 
de junho de 2015). De 
acordo com o município,
a programação é desen-
volvida para dar mais 
transparência e buscar a 
redução do número de 
acidentes de trânsito.
Os locais de fiscalização, 
segundo a Prefeitura,  es-

Pindamonhangaba rece-
beu no último final de 
semana visitantes de vá-
rias cidades da região 
durante a realização da 
2ª edição do Festival Ju-
nino do Vale do Paraíba. 
De acordo com os orga-
nizadores, o evento supe-
rou as expectativas e con-
seguiu levar um público 
ainda maior  comparado 

A Prefeitura de Tremembé 
através do Departamento 
de Trânsito promoverá uma 
sequência de alterações 
nos sentidos das principais 
vias do Centro da cidade 
e na forma de estaciona-
mento de algumas ruas. 
O objetivo visa liberar 
uma maior quantidade 
de vagas aos veículos, 
disciplinar o fluxo e au-
mentar a segurança dos 
motoristas e pedestres.
As mudanças são:
Alteração do sentido 

tão sujeitos a alterações 
sem aviso prévio. Cada 
via está sinalizada com a 
velocidade máxima per-
mitida, através das pla-
cas de regulamentação.
Confira  a relação de 
vias fiscalizadas pelos 
radares móveis / por-
táteis nesta semana:
08/06 - Av. Marrocos, 
bairro Independência;
09/06 - Av. dos Bandeiran-
tes, bairro Independência;

ao ano anterior, e trouxe 
atrações típicas, dentre 
elas, dança country (Cia 
Cássia Ogata), e a famo-
sa quadrilha de Bonecões 
da Mantiqueira com o 
Forró de Zabumba, da 
cidade de Caçapava. 
A coordenação foi do 
Departamento de Turis-
mo, que tem à frente a 
diretora Gislene Cardoso, 

da Rua Sete de Setem-
bro (Praça Geraldo Cos-
ta sentido Prefeitura)
Alteração do sentido da 
Rua Ismael Dias Mon-
teiro (Centro de Saúde 
sentido final Banco Itaú)
Unificação de sen-
tido de trechos das 
Ruas Amador Bueno,
Rodrigues Alves e Major 
Zanani (Trechos iniciados 
da Rua Costa Cabral para 
Rua Sete de Setembro)
Alteração na forma de 
estacionamento de ve-

10/06 - Rua Benja-
min Constant, bair-
ro Jardim das Nações;
11/06 - Rua Dr. Pe-
dro Costa, Centro;
12/06 - Rua Prof. Elba 
Maria Ramos Pereira, 
bairro Hípica Pinheiro;
13/06 - Av. Fraternida-
de, bairro Parque Urupês;
14/06 - Av. Dr. Benedi-
to Elias de Souza, bair-
ro Jardim Ana Rosa 
(sentido centro/bairro).

que contou com a par-
ceria das demais secre-
tarias. Durante três dias, 
no Núcleo Turísti-
co do Piracuama, 
o evento ofereceu ao públi-
co shows, atrações juninas 
como comidas típicas, mis-
sa sertaneja, artesanato re-
gional, quadrilheiros, pau 
de sebo e uma novidade 
neste ano: o  trem do forró. 

ículos na Rua Sete de 
Setembro para 45º. 
Com essas mudanças,
a Rua Sete de Setembro 
passará de 60 para apro-
ximadamente 100 vagas 
de veículos leves, o que 
facilita o acesso de quem 
vem do Centro para a 
Prefeitura e quem vai do 
Centro de Saúde para o 
Centro para usar a rede 
bancária ou efetuar com-
pras no comércio local.
As alterações deverão 
acontecer em 15 dias.

Taubaté informa a rota de
fiscalização  dos radares

móveis  em Taubaté

Festival Junino 2015 de 
Pinda supera expectativa

dos organizadores

Futuras mudanças no 
Trânsito de Tremembé

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba está com 
inscrições abertas para 
concurso de estagiários.
São 41 vagas para ensino 
superior e médio, além de 
cadastro de reserva para 
ensino técnico. Os inte-
ressados devem se cadas-
trar no site do CIEE entre 
os dias 4 e 24 de junho.

As vagas para ensino supe-
rior são para os cursos de 
Direito (5), Educação Fí-
sica (8) e Pedagogia (18). 
Para alunos de Ensino 
Médio, há 10 vagas. E 
também haverá cadastro 
reserva para estudantes 
de administração de em-
presas, técnico em ad-
ministração, técnico em 

informática e correlatos e 
técnico em serviços jurídicos.
A prova objetiva inicial-
mente está marcada para 
o dia 28 de junho às 10h 
no campus da Fapi/Fun-
vic (Rodovia Presidente 
Dutra, km 99)  e a aber-
tura dos portões ocorrerá 
às 9h30. Serão 20 ques-
tões, sendo 10 de Lín-
gua Portuguesa e 10 de 
Conhecimentos Gerais.
O candidato deverá levar 
um dos seguintes docu-
mentos: RG, Carteira de 
Órgão, Conselho de Clas-
se ou Carteira de Trabalho 
e Previdência Social, Cer-
tificado Militar ou Carteira 
Nacional de Habilitação.
A data para a divul-
gação do resultado fi-
nal ainda não foi infor-
mada pela Prefeitura.

Prefeitura de Pinda 
abre inscrições para

vagas de estágio

As inscrições para o Sisu 
(Sistema de Seleção Uni-
ficada) começam nesta 
semana em todo o país. O 
Sisu seleciona estudanes 
para vagas no ensino su-
perior público usando a 
nota do ENEM como base. 
São 55.576 vagas dis-
poníveis em 72 insti-
tuições públicas, sen-
do 160 vagas na região.
Para participar, o can-
didato precisa ter fei-
to o Enem 2014 e não 
ter tirado 0 na redação.
As inscrições podem ser 
feitas no site do Sisu e se-
guem até o dia 10. O re-

sultado será divulgado no 
dia 15 de junho em uma 
única chamada e a matrí-
cula deverá ser feita na 
instituição de ensino nos 
dias 19, 22 e 23 de junho.
As vagas na região são 
oferecidas pelo Insti-
tuo Federal de São Paulo 
(IFSP) em Bragança Pau-
lista e Campos do Jordão, 
nos cursos de Matemá-
tica e Análise de Desen-
volvimento de Sistemas. 
Na hora da inscrição, o 
candidato deve escolher, 
por ordem de preferên-
cia, até duas opções entre 
as vagas ofertadas pelas 

instituições participantes 
do Sisu. Também deve 
definir se deseja concor-
rer às vagas de ampla 
concorrência, ou às vagas 
reservadas para as cotas, 
que são para estudan-
tes que cursaram inte-
gralmente o ensino mé-
dio em escolas públicas.
Nesta edição do Sisu, pelo 
menos 37,5% das vagas se-
rão para estudantes cotistas.
Quem não conseguiu uma 
vaga na chamada regular 
pode participar da lista 
de espera se inscrevendo 
na página do Sisu entre 
os dias 15 e 26 de junho.

Aberta Inscrições para o Sisu


